ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii comunei Sfantu Gheorghe la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița,a platii contributiei la patrimoniul
initial al acesteia ,precum si a cotizatiei anuale catre aceasta asociatie

Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita ,intrunit in
sedinta de indata din 21,06,2018
Având în vedere :
-Expunerea de motive nr.2851 din13,06,2018 ,a primarului comunei Sfantu
Gheorghe;
-Adresa nr. 3622 din 29.03.2017, a Consiliului Județean Ialomița;
- avizul de legalitate al secretarului nr. 2834 din 12,06,2018
În conformitate cu :
-prevederile art. 11-14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind
Statutul-cadru al unităților administrativ-teritoriale
-prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații;
-prevederile art. 13 din Legea nr. 195/2006, legea cadru a descentralizării;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. a) și 45 alin. (1) și (2) lit. c) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă asocierea comunei Sfantu Gheorghe,prin Consiliul Local
Sfantu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, prescurtat
ADI Ialomița, persoană juridică română, fără scop patrimonial, de drept privat și
de utilitate publică, cu personalitate juridică .

Art. 2 Se aprobă participarea Consiliului Local Sfantu Gheorghe la
constituirea patrimoniului inițial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița, precum și la cuantumul anual al cotizaţiei de membru, ale căror valori
vor fi stabilite prin Hotararea primei Adunari Generale a ADI Ialomita.
Art.3 Se aprobă Actul constitutiv al ADI Ialomița , în forma prevăzută în
anexa nr. 1 la prezenta hotarare si și Statutul ADI Ialomița, în forma prevăzută în
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.4 Se împuternicesc domnul Teculescu Petru Madalin , primarul comunei
Sfantu Gheorghe, născut la data de 25,06,1971, în localitatea Slobozia, domiciliat
în comuna Sfantu Gheorghe,sat Sfantu Gheorghe, strada Principala, nr.26,posesor
al C.I. seria SZ, nr. 448135, eliberată de SPCLEP Urziceni , la data de 28,03,2016
și, în lipsa primarului, domnul Jicu Paul, supleantul primarului, născut la data de
30,12,1971, în localitatea Slobozia, judet Ialomita, domiciliat în comuna Sfantu
Gheorghe,sat Butoiu,strada Brazilor, nr.36,judet Ialomita, posesor al C.I. seria SZ,
nr. 435684, eliberată de SPCLEP Urziceni, la data de 06,10,2015, să semneze, în
numele și pe seama comunei Sfantu Gheorghe Actul constitutiv și Statutul ADI
Ialomița, anexate la prezenta hotărâre, precum și să reprezinte localitatea Sfantu
Gheorghe în Adunarea generală a ADI Ialomița.
Art.5 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului, ADI
Ialomița, precum și compartimentelor interesate din primărie şi va fi adusă la
cunoştiinţă publică prin afişare.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Mercan Viorel

Nr. 43
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 21,06,2018

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

